Z okazji zbliżającego się Święta Strażaka
wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej
oraz Druhom i Druhnom z Ochotniczych Straży Pożarnych
życzymy,
by było jak najmniej akcji, w których ratujecie ludzi z najgorszych tragedii,
a każdy Wasz powrót do domu był szczęśliwy.
Niesiecie ludziom pomoc w trudnych sytuacjach
– oby praca dawała Wam jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia,
a mieszkańcom – poczucie bezpieczeństwa.
Dziękujemy Wam za ofiarność i bezinteresowną służbę,
za wkład w wychowanie młodego pokolenia w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.
W imieniu wszystkich mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
Wic estaro sta Strzele cki
Waldema r Ga ida

Przewodniczący Rady P owiatu Strzeleckiego
Henryk Bartoszek

Starosta Strzele cki
Józe f Swac zyna

Trudna sesja

Burmistrz Str zelec Op olskich i Starosta Strze lecki
mają zaszcz yt zapr osić
na ur oczystości związ ane z obchodami Dnia Fla gi Rzecz ypospolitej Polskiej
i rocz nicy uchwa lenia Konstytucji 3 Maja.
Dz ie ń Flagi
godz.: 8.00
godz.: 8.15
godz.: 8.30

Rz e cz ypospolite j Polsk ie j - 2 maja
- powitan ie gości na Pl. S. Żerom skiego
- urocz yste podn iesienie flagi na maszt
- wystą pienie Ko mendanta Powiatowego Państwo wej Straż y Pożarnej w Strzelca ch Op.

Rocz n ica uchwa le nia Kons tytucji 3 Maja - 3 maja
godz.: 8.45 - zbiórka uczestn ików uroczy stości przed Ratuszem
godz.: 8.50 - prz emarsz poczt ów szt andaro wych i gośc i do k ościoła pw. św.
Wa wrz yń ca
godz.: 9.00 - uroc zysta M sza Święta
godz.: 10.15 - złoż enie kwiató w pod pomnik iem ofiarom wojen i pr zemocy

Wróć do pracy!
(jako opiekun małego dziecka)
„Powrót do zatrudnienia” to pierwszy projekt, który rusza na Opolszczyźnie – jako Specjalnej Strefie Demograficznej. Jego główny cel

to umożliwienie powrotu do pracy młodym matkom i jednocześnie zatrudnienie bezrobotnych.
Ma to przeciwdziałać wyludnianiu się regionu.

dok. na str. 3
Sesja zwołana na 24 kwietnia właśnie się rozpoczęła...
Sesja będzie gorąca. I trudna. Wszystko na
to wskazuje w dniu ją poprzedzającym. Ale Państwo otrzymają nasz dwutygodnik już po decyzji Rady Powiatu w sprawie przyszłości Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Kamińskiego w
Strzelcach Opolskich – gazeta drukowana jest
właśnie w dniu obrad.
I choć nie jest to jedyny temat, nad którym
dyskutować będą radni , to zapewne wzbudzi
najwięcej emocji. Tych zresztą od dawna nie brakuje. Właściwie od chwili podjęcia uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji tej placówki przez
Radę Powiatu we wrześniu ub. roku. Obie strony, czyli organ prowadzący (Powiat Strzelecki),
jak i rodzice i pracownicy ZSS przedkładają
własne argumenty. I raczej nie należy liczyć na
zbliżenie stanowisk. Choć oczywiście nawet
podjęcie uchwały o rozwiązaniu zespołu szkół
i likwidacji szkoły podstawowej i gimnazjum
funkcjonujących w tej placówce nie przesądzi,
że istotnie kształcenie specjalne w takim zakresie zniknie z mapy powiatu strzeleckiego. Bo
ostatecznie, nawet jeśli radni podejmą decyzje
idące w ślad za ich własną uchwałą z ubiegłego

roku, to część dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim może przejąć prowadzony przez siostry zakonne ZSS w Kadłubie, gdzie dowożone będą bezpłatnie, część –
SOSW w Leśnicy. Ale może być i tak, że powstanie s zkoła prowadzona przez S towarzys zenie
„Ósemka”. Gdzie będzie jej siedziba – czy w
obecnym budynku ZSS, wymagającym remontu
i dość kosztownym w utrzymaniu, czy też gdzie
indziej, np. w „Jedynce” (podobno o takiej opcji
też się mówi, bo w szkole pustych pomieszczeń
nie brakuje) – na razie nie wiadomo, choć zgoda
na użytkowanie przez stowarzyszenie obiektu
warunkuje otrzymanie zgody na prowadzenie
przezeń szkoły, zgodnie z przepisami.
To wszystko jednak dywagacje. Gdy do
Państwa dotrze nasz dwutygodnik – będzie już
wiadomo, jak głosowała Rada Powiatu.
A o czym jeszcze będzie się mówić na sesji? O działalności w ubiegłym roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I na pewno
będzie to szeroko omawiany temat, bo jest o czym
mówić. W roku 2012 nasz PCPR udzielił pomocy 1789 osobom (ponad 10% z tej liczby to oso-

by korzystające ze wsparcia PCPR długotrwale) i 1352 rodzinom. Wprawdzie w powiecie liczącym 76.158 mieszkańców stanowi to nieco
ponad 2,3% ogółu, ale z drugiej strony – niejedną wioskę w naszym powiecie zamieszkuje
porównywalna liczba osób… Więc – dużo osób
PCPR objął pomocą, czy mało? A to przecież
tylko jeden z ważnych tematów w całym spektrum działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Na sesji mówić się będzie również o współpracy Powiatu St rzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi realizującymi zadania publiczne w ubiegłym roku. Czyli o tym, która z nich
otrzymała część z wyznaczonej na ten cel puli
30 tysięcy zł (informowaliśmy o tym w maju ub.
roku na naszych łamach) i z jakim skutkiem skorzystała z tego wsparcia. Nie wnikając w szczegóły, dodajmy, że żadna z 7 zawartych w ubiegłym roku umów na realizację zadań publicznych przez NGO nie została rozwiązana, zerwana czy unieważniona.
O przebiegu s esj i zaplanowanej na 24
kwietnia – w przyszłym numerze.
Marta Górka

Egzamin
gimnazjalistów

więcej czytaj na str. 2
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cd. ze str. 1

Dodatkowe patrole
w Jemielnicy

Egzamin gimnazjalistów

23 kwietn ia r ówn ocz esnie w całej
P olsc e do t e stó w egz a min a cy jn yc h
przystąpili gimnazjaliści - ponad 9,8 tysiąca na Opolszczyźnie. Pierwszy dzień,
tra dycy jnie , pr zezn aczo ny był n a te st
sp rawdcz ający wiedz ę h uma nisty czn ą,
drugi - na pr zedmioty matem atycz noprzyrodnicze. T rzydniowy ma raton zakończy egzamin z języków obcych. Na
pier wsz ej st ron ie za mie ściliśy zdjęc ie
wy kon an e 2 4 k wie tn ia w strz eleck im
Gimna zjum Dwuję zyc zny m. Z e szkó ł,
dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, w tej najwięcej gminaz jalistów pr zystą piło do testów - aż
75, w SOSW w Leśnicy (zdjęcie obok) siedmio ro, a w ZSS w Strzelcach - pięcior o.
Za wszystkich trzym amy kciuki.

Zmarł Joachim Gabor
Zakup wyposaże nia, w ty m sprzętu komputer owego
oraz oprogr amowania, przez naczone go do c elów
dyda ktyczny ch dla Centrum Kształcenia U stawicz nego
w Strzelcach Opolsk ich.

- „wielki szewc ze Strzelec Op.”

Milion na sprzęt

III Jarmark
Cysterski
w Jemielnicy
Tego roczny Jarmark Cysterski odbędzie się już 1 maja. Dzień ten będzie
wyjątkowo uroczysty dla gminy Jemielnica, z uwagi na obchodzone w kościele
para fialny m w Je mielnicy Diecezja lne
Święto Rodzin. Po raz kole jny post arają się przenieść gości w czasy średniowie cznej cyste rskiej rzec zywistości Jemielnicy i wprowadz ić ich w niezwykły
świat tętniącej życiem osady handlowej.
Imp reza ple nerowa odbędzie się w zabytkowym centrum wsi na ul. Wiejskiej.
Głó wnym i at rakc jami będą za bytk owy
kościół wraz z zabudowa niami a ta kże
rzadko udostępniane zwiedzającym podziemn e krypty, gdzie po dziś dzie ń zacho wały się trumny ze szczą tkami zakon nikó w. Z wiedzając ym p rzedstawione zo staną pok azy dawn ego rzemiosła:
wa rszt at y tk ac za , ka le tn ik a, sze wc a,
kowala. Jak w ubiegłym roku wzdłuż ulicy Wiejskiej rozsta wione zost aną k ramy ha ndlowe z różnoro dnymi wy robami r ęk odzie ła , od dr ewniany ch r ze źb
poprzez ceramikę, aż po wyroby wędliniarskie i cukiernicze. T uryści będą mieli
m oż liwo ść z wie dze n ia z aby tk o wego
kościoła cmen tarne go p w. Wszystk ich
Świętyc h, w któr ym zn ajdują się fr agme nty polichro mii goty ckie j or az z aby tk o wego sp ic hle r za , w k t ór y m
uczniowie gimnazjum przygotują wystawę pra c plasty czny ch. Char akte r ro zry wkowo-eduka cyjn y po zwo li n a miłe
spędzenie czasu poprzez zabawę jak najszerszego grona gości - od najmłodszych
po osoby starsze.

złotych na dodatkowe patrole policyjne, mające
pełnić służbę na terenie gminy Jemielnica.
Policjanci będą pełnić s łużby dodatkowe
w miejscach występowania problemów oraz konfliktów społecznych zgodnie z występującym w
tym zakresie zapotrzebowaniem społ ecznym.
Wiele z organizowanych do tej pory służb było
odpowi edzią na bi eżące potrzeby społeczności
lokal nej.

Narkotykom - nie

Jak już informowaliśmy, dzięki uzyskanemu dofinasowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wzbogaci się
o nowoczesne wyposażenie pracowni fryzjerstwa, rysunku technicznego i programowania
syst emów mechatroni cznych, pl anowani a,
żywienia i produkcji gastronomicznej, techniki biurowej i ekonomiczna, mechanika pojazdów samochodowych, obrabiarek sterowanych
numerycznie i programowania CNC. Jednak zanim to nast ąpi zrealizować należy procedury
ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedni przetarg został już ogłoszony, a oferty
wykonawców będą spływać aż do 22 maja bieżącego roku.

Zapraszamy
na

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich oraz Wójt Jemielnicy podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych, mających pełnić służbę na terenie gminy w ramach przysługujących im dni wolnych. “ 12 kwietnia 2013
r. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach
Opolskich młodszy inspektor Dariusz Wierzbicki podpisał porozumienie z Wójtem Jemielnicy Joachimem Jelito. Dotyczy ono przekazania środków finansowych w wysokości 5 000

O zagrożeniach związanych z uzależnieniami, w szczególności o wpływie narkotyków
na młodego człowieka rozmawiała z młodzieżą
podinsp. Jolanta Dec ze strzeleckiej komendy.
Spotkanie rozpoczęło się spektaklem w wykonaniu aktorów Teatru „Po Drugiej Stronie” w
ramach programu Profilaktyka a Ty.
W mini ony wtorek (16 kwietni a 2013
roku) dzi ęki uprzejmości Dyrekcj i Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w auli szkoły odbyło s ię spot kanie poli cjantki strzel ecki ej
Policji z młodzieżą ze Świetlic Środowiskowych „Arka” i „Źródełko” ze Strzelec Opolskich. Tematem przewodnim spotkania były narkomania, alkoholizm, inne uzależnienia - to

„Ten, kto potrafi uszyć buty, nigdy nie będzie
chodził głodny” - radę ojca zapamiętał na całe
życie. Bowiem właśnie te słowa pozwoliły mu
przetrwać najtrudniejsze powojenne lata, a potem stały się najsolidniejszym drogowskazem
na drodze do sławy i kariery. Joachim Gabor, syn
szewca Piusa ze Strzelec Opolskich to jeden z
największych producentów obuwia na świecie
XX wieku.
O sobie mówił: „Tworzę buty z miłością i namiętnością – dla milionów, nie dla milionerów”.
Joachim Gabor zmarł 6 kwietnia 2013 roku,
miał 84 lata.
Strzelce Opolskie, Krakauerstrasse 5. W
tym miejscu stał do stycznia 1945 roku dom rodzinny i sklep obuwniczy Piusa Gabora. Joachim miał 15 lat, gdy stracił oboje rodziców
wskutek tragicznego dla mieszkańców „wyzwolenia” miasta przez Rosjan. Rok po wojnie wraz
z bratem Bernhardem założył zakład obuwniczy
w Saalfeld (Turyngia). Pierwsze buty produkowali z opon samochodowych. Dwa lata później
bracia szmuglują maszyny szewskie do Barmstedt k/Hamburga. W 1949 roku budują fabrykę, a model określany jako „but dla każdego”,
przynosi Gaborom pierwsze poważne zyski i
ogromną popularność. Joachim Gabor w wieku
20 lat staje się przedsiębiorcą. Pierwsze buty
rozwozi do klientów na rowerze.
W roku 1966 Joachim Gabor przenosi siedzibę firmy oraz 60 pracowników wraz z rodzinami do Rosenheim w Bawarii. Po śmierci brata
Bernharda rozwija ją i prowadzi samodzielnie
przez 56 lat. Wybudował w swoim życiu 14 fabryk.
W roku 2009 firma świętuje 60-lecie. Zatrudnia ponad 3.300 pracowników w fabrykach
na terenie Niemiec, Austrii, Portugalii, Słowacji, produkuje ponad 7 mln par obuwia rocznie,
sprzedaje je w 60 krajach świata. Zarządza nią
od 2005 roku Achim Gabor, syn Joachima. W
siedzibie firmy urzeka odwiedzających mini-muzeum, kolekcja starych modeli, w jakich chodzi-

ły pokolenia kobiet w przeciągu ponad półwiecza.
W lutym 2009 roku starosta Józef Swaczyna odwiedza Joachima Gabora z okazji 80-rocznicy urodzin „wielkiego szewca”, pochodzącego ze Strzelec Opolskich. W prezencie urodzinowym ofiaruje jubilatowi rachunek z przedwojennego sklepu Piusa przy Krakauerstrasse 5.
Ten unikatowy rachunek został wypisany ręką
Piusa w dniu 5 lutego 1929 roku, czyli w przeddzień urodzin Joachima Gabora. Dokument przechował mieszkaniec miasta Paul Twardon. Wzruszająca, jakże cenna pamiątka rodzinna oraz liczne listy, zaproszenia, gratulacje spowodowały,
iż właśnie w roku 2009 rozpoczął się cykl wspólnych działań, odwiedzin i planów.
Wiosną Achim Gabor przyjeżdża do Strzelec Opolskich. Otwiera na rynku wystawę fotograficzną obrazującą historię firmy. I tu następuje kolejna wzruszająca chwila: Karol Cebula,
strzelecki przedsiębiorca przekazuje Gaborowi
oryginalną łyżkę do butów, pochodzącą ze sklepu dziadka Piusa. Drugą łyżkę wręcza – dla ojca
– wicestarosta Waldemar Gaida. Na uniwersytecie Opolskim Achim Gabor wygłasza wykład
dla studentów z cyklu „Akademia Kariery”. Na
rodzinne zaproszenie Gaborów wyjeżdża do
Rosenheim strzelecki teatrzyk dziecięcy. Wystawa „Wielki szewc ze Strzelec Opolskich” została w roku 2010 zaprezentowana w Warszawie wspólnie z Fundacją Współpracy PolskoNiemieckiej i Stowarzyszeniem Polskich Mediów.
W kwietniu tego roku Achim Gabor został
zaproszony przez rektora Uniwersytet u Opolskiego prof. Stanisława Sławomira Nicieję do
Rady Gospodarczej przy UO.
W m aju Powi at St rzel ecki zorganizuje
wyst awę i spot kanie poświ ęcone s ylwet ce
„wielki ego szewca” rodem ze Strzelec Opolskich.

Jak potrzebne są takie akcje potwierdza
fakt, że 19 kwietnia br. dyżurny Komisariatu w
Zawadzkiem został poinformowany, iż w jednym z lokali na terenie gminy Zawadzkie awanturuje się mężczyzna. Po przybyciu na miejsce
policjanci potwierdzili zgłoszenie. W środku
lokalu przebywał młody mężczyzna, który krzyczał, zachowywał się agresywnie, złośliwie w
stosunku do osób znajdujących się w pomieszczeniu. Od mężczyzny wyczuwalna była woń
alkoholu.

choroba duszy i emocji, choroba braku miłości i
poczucia bezpieczeństwa, braku pewności siebie,
zagubienia, poczucia niskiej wartości. Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy podinsp.
Jolanta Dec rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach, jakie niosą za sobą narkotyki, o ich
wpływie na młodego człowieka oraz uzależnieniach od nich. Spotkanie rozpoczął s pekt akl
„Królewna Śnieżka” w wykonaniu aktorów Teatru „Po Drugiej Stronie” działających w ramach
programu Profilaktyka a Ty. Bajka przedstawiona
przez młodych aktorów pokazała, że nawet niewinny gest osoby, która próbuje wzbudzić w nas
zaufanie, może stać się przyczynkiem do wejścia
w świat uzależnień.

W trakcie kontroli policjanci ujawnili przy
mężczyźnie zawinięty w kartce papieru susz roślinny. Po sprawdzeniu suszu na testerze narkotykowym przypus zczeni a funkcjonariuszy potwierdzi ły się. Marihuana została zabezpieczona, a 25 – letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających, do którego się przyznał. Grozi mu kara
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

„Można odejść na zawsze
i zawsze być blisko...”
Ks. Jan Twardowski

Wyr azy głębo kiego wspó łczucia
Zast ępcy wójta
i Se kretarzo wi Gmin y Jemielnica
Pa nu

Teresa Kudyba
zdjęcie: Mariusz Przygoda

Piotrowi Pyce
z po wodu śmierci

INFORMACJA

OJCA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości
powiatowych przeznaczonych do sprzedaży (dot. działki nr 1737).

sk łada ją
Rada oraz Za rząd Po wiatu Strzeleck iego
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Wróć do pracy!

O F E RTY PRACY
POWIATOWYURZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

dok. ze str. 1
Do k ogo s kie ro wa ny je st pr oje kt ?
Do wszy stk ich osób (bez wz glę du
na płeć), w wieku od 20 do 64 lat pozostających bez pracy, ale grupy priorytetowe są dwie. Grupa młodych ludzi – do
lat 30 i starszych – w wieku 50+. Niekoniecznie muszą być to o soby be zrobot ne ujęte w re jest rach Powiatowych
Urzędów Pracy. Jest wszakże warunek każda osoba chcą ca bra ć udział w p rojekcie, musi legitymować się co najmniej
śre dnim wyksz tałce niem. To istotn e –
ze względu na rodzaj pracy, jaką trzeba
bę dzie p odjąć – m ówi Ka tar zyn a Ryba k, kier own ik Obse rwa tor ium Ryn ku
Pracy w Wojewódzkim Urzędz ie Pracy.
To właśnie W UP będzie realiz ował
p ro je kt , kt ór y ma rusz yć z k oń ce m
kwietnia-początkiem maja. A więc wszyscy zainter esowani znalezieniem p racy
– tam powinni się zgłasz ać. Nie t rzeba
od razu przyjeżdżać do siedziby WUP w
Op olu. Na pewno na str on ie WUP w
cią gu kilku na jbliższych dni p ojawi się
kwe stiona riusz rekrutacyjny. Jeśli k toś
zdecyduje się – wystarczy go wypełnić i
odesłać mailem.
Jaka t o bę dz ie praca?
Otóż będzie t o tylko jeden je dyny
jej rodz aj: o piekun a/opiekunk i małych
dzieci - w wieku żłobkowym, czyli od 6
miesięcy do 3 lat. Stąd wymóg poziomu
wykształcenia. Jednak nie wystarczy się
ty lk o zgłosić . T rz eba będzie r ównież
przejść potem badania p sychologiczne,
które zadecydują, czy kandydat ma predyspozycje do opieki nad tak imi malu-

chami czy też nie. Później uczestników
pr ojek tu c zek a obowią zko we szk olenie:130 go dzin wykładó w z te orii i 30
godzin praktyki w ż łobkach. Zatrudnienie
Jaka to bę dz ie kasa?
Osoby, które przejdą pomyślnie zaró wn o ba da nie psych ologic zn e, jak i
te ore tyc zne i p rak tyc zne prz esz kolenie zostaną zatrudnione na okres od pół
do pó łto ra rok u. Pr zez te n o kre s ich
pen sja będzie wy nosić 200 0 zł brut to.
Wypłac ać ją będą gminy, natomiast im
środki przekazywać będzie Woje wódzki
Urz ąd Pra cy.
Cz y to si ę opłaca?
Rac zej ta k – uczestn ik/uc zestniczka p rojektu nie tylko będz ie mieć całkie m prz yzwoite pie niądz e, ale prz ede
wszystkim – fach w ręku! I opinię psycho loga . I spec jalistyc zne prze szko lenie. To jest bezcenne.
Które gminy ucz e stnicz ą w proje kci e ?
Na r azie jest ich 19 - wśród nich
ró wnież t e z te renu po wia tu strz ele ckiego, m.in. gmin a Strze lce Opo lskie.
Ale projekt, jak zapewnia K. Rybak, jest
nadal otwarty. Każda gmina może jeszcze do niego przystąpić. A jeśli z jakiego powiatu będzie dużo zgłoszeń – pracownicy W UP przyjadą do P owiatowego Urzędu Pracy, by ułatwić kontakt.
Ile osób z najdz ie z atrudnie nie ?
Dz ię ki p ro je kt owi no wy z awód i
nowe miejsce pracy – jako opiekun/opiekunka dz ieck a w ro dzinie - z dobędz ie
500 osób. T o niemało.
(m g)

Można składać wnioski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w
2013 roku Powia t Strzelec ki przystą pił do re alizacji p ilotażowego programu „Aktywny Sam orząd” fina nsowa nego z e środków P FRON. Jedn ostką odpowiedzia lną
za rea liza cję pro gram u jest Powiato we Cent rum Pomo cy Rodz inie w Strz elca ch
Op olskic h.
Cel główny pr ogra mu – wyeliminowanie lub zmnie jszen ie ba rier ogra nicza jących uczestnict wo beneficjentów p omocy - osób niepełnosprawny ch w życiu społeczny m, zawodowy m i w dost ępie do edukacji.
Pro gram pilota ż owy „ Aktywny Sam orz ąd” 2013 r.
MO DUŁ I likwi dacja bar ie r u trudn iając ych
akty wiz ację społe cz n ą i z awo dową, w tym:
Obszar

A
Li kwidacja bariery
transport owej

B
Li kwidacja barier
w dostępie
do
uczestniczenia w
społeczeństwie
inform acyjnym

Nazwa

Maksymalna
wysokość
dofinansowania
5.000 zł

Zadanie 2:
pomoc w
uzyskaniu
prawa jazdy
kategorii B

2.100 zł.
w tym:
kurs/egzamin 1.500zł.,
pozostałe koszty 600zł.

25%

dla os. niewidomej
- 30.000 zł,
z czego
- na urządzenia
brajlowskie 20.000 zł.
dla pozostałych
os.- 10.000 zł.
Dysfunkcja obu
kończyn górnych i
pozost ałych
adresatów – 5.000
zł.
dla osoby
głuchoniewidomej
Zadanie 2:
dofinansowanie 4.000 zł.,
szkoleń w
dla pozostałych
zakres ie
2.000zł.
obsługi
z możliwością
nabytego w
zwięks zenia
ramach
kwoty dofinansoprogramu
wania
sprzętu
w indywi dualnych
elektroniczneprzypadkach do
go i oprogramo- 100%
wania

10%

Zadanie 1:
pomoc w
zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowani a

15%

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany,
lub orzeczenie o
ni epełnos prawności,
Wiek:
do 18 r.ż lub
wiek akt ywności
zawodowej lub
zatrudnienie
Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany,
Wiek aktywności
zawodowej

dysfunkcja
narządu ruchu

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o
ni epełnos prawności.
Wiek:
- do 18 lat lub
wiek akt ywności
zawodowej lub
zatrudnienie

dysfunkcja obu
kończyn
górnych lub
narządu wzroku

dysfunkcja
narządu ruchu

STRZELCE OPOLSKIE

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI
MIĘDZYNARODOWEJ

ZAWADZKIE

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie o
ni epełnos prawności,
Wiek do 18 lat
lub wiek
aktywnoś ci
zawodowej lub
zatrudnienie

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

STRZELCE OPOLSKIE

-

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

STRZELCE OPOLSKIE

-

LOGISTYK, DYSPOZYTOR,
PRACOWNIK BIUROWY
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

STRZELCE OPOLSKIE

HANDLOWIEC/ DORADCA KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAŁA POLSKA

ASYSTENT HANDLOWY

CAŁA POLSKA

SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE

BUFETOWY/A- KELNER
PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

ELEKTROMECHANIK SAM.
STOLARZ

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

TAPICER

STRZELCE OPOLSKIE

SZWACZKA

STRZELCE OPOLSKEI

KIEROWCA- MAGAZYNIER
KIEROWCA KAT. C + OPERATOR
POMPY DO BETONU
KIEROWCA W RUCHU
MIĘDZYNARODOWYM
KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWEGO
WYPOSAŻONEGO W DŹWIG

KOLONOWS KIE
WOJ. OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
POLSKA, UE
STRZELCE OPOLSKIE

FREZER MASZYNY
KONWECJ ONALNEJ
MURARZ
KIEROWNIK PRODUKCJI
DZIAŁU ALUMINUM

ZAWADZKIE

PRACOWNIK PRODUKCYJNY
PAKOWACZ TOWARU

ZAWADZKIE
OLSZOWA

WG ZLECEŃ
GRODZISKO

ZAWADZKIE

OPERATOR

STRZELCE OPOLSKIE

PAKOWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

POMOCNIK OPERATORA

STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE

MONTER KABIN SANITARNYCH,
URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW

OPERATOR KOPARKI
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
CUKIERNIK

dok. na str. 6

STRZELCE OPOLSKIE

CAŁA POLSKA

OPERATOR KOPARKI

dysfunkcje
uniemożliwi ające samodzielne
poruszanie się
za pomocą
wózka

STRZELCE OPOLSKIE

PREZENTER HANDLOWY
- NEGOCJATOR

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

dysfunkcja obu
kończyn
górnych lub
narządu wzroku

-

KAMIENIARZ

brak

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

S TANO WISKO

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

MISTRZ STOLARSKI

Udzi ał Adresaci pomocy Adresaci pomocy
(s topi eń
(rodzaj
wł as ny
ni epełnos prawdysfunkcj i)
ON
noś ci)

Zadanie 1:
pomoc w
zakupie i
montażu
oprzyrządowania do
posiadanego
samochodu

MIEJ SC E
PRAC Y

KROŚNICA
TEREN CAŁEGO KRAJU
ROŻNIĄTÓW
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWS KIE
OTMICE

PIELĘGNIAR KA

STRZELCE OPOLSKIE,
ZAWADZKIE

SPRZĄTACZKA BIUROWA
1/2 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

-

wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne)
obsługa pakietu MS Office
wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, samodzielność
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie wyższe
umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizowania transakcji
praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
doświadczenie w pracy spedytorskiej
biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość j. niemieckiego
lub angi elskiego
wykształcenie wyższe
umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra org. czasu pracy,
doświadczenie mile widziane
biegła znajomość j. angielskiego, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem
wykształcenie średnie lub wyższe (kadry i płace)
praktyczna znajomość programu kadrowo płacowego
umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds.
kadr i płac
praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik
praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów z obszaru kadrowo-płacowego; - doświadczenie min. 2 lata
wykszt ałcenie średnie
mile widziane doświadczenie w branży (betoniarnia)
wykształcenie średnie; - obsługa komputera
odporność na stres, komunikatywność, poprawna dykcja
dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
znajomość komputera; - komunikatywność
obsługa komputera
miły ton głosu; - odporność na stres; - dyspozycyjność
umiejętność prezentacji naczyń lub urządzeń masujących w sprzedaży bezpośredniej ; - doświadczenie
wykształcenie min. średnie
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach
wykształcenie średnie; - praca przy komputerze
prawo jazdy kat. B; - odporność na stres
wysoka kultura osobista; - komunikatywność, dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole
wykształcenie min. średnie
kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
prawo jazdy kat. B
wykształcenie min .średnie, - praca przy komputerze
prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie; - obsługa komputera i kasy fiskalnej
doświadczenie w handlu materiałami budowlanymi
wykształcenie min. zawodowe; - prawo jazdy kat. B
wykształcenie min. zawodowe
zdolność logicznego myślenia; - doświadczenie min. 3 miesiące
3 letnie doświadczenie
wykszt ałcenie zawodowe- st olarz
umiejętność samodzielnej obsługi maszyn
uprawnienia na wózek widłowy; - doświadczenie
wykszt ałcenie zawodowe- tapicer
umiejętność pracy samodzielnej; - doświadczenie
wykształcenie zawodowe- s zwacz
umiejętność szycia pokrowców ze skór i tkanin; - doświadczenie
tytuł mistrza w zawodzie; - uprawnienia do nauki zawodu uczniów
doświadczenie min. 5 lat
prawo jazdy kat. C+E; - uprawnienia HDS
wyks ztałcenie zawodowe
uprawnienia na operatora pomp do betonu
prawo jazdy kat. C; - doświadczenie
wyks ztałcenie zawodowe
prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy
słaba znajomość j. angielskiego, niemieckiego
wyks ztałcenie zawodowe
umiejętność kierowania samochodem ciężarowym
wymagane doświadczenie
wyks ztałcenie zawodowe
znajomość podstaw rysunku technicznego
wykszt. zawodowe; - możliwość przeszkolenia na ładowarki
wykształcenie techniczne lub wyższe
umiejętność kierowania grupą pracowników
dobra znajomość komputera; - 3-letnie doświadczenie
wykształcenie zawodowe; - doś wiadczenie
wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie
umiejętność kompletowania wg zamówień
chęć podjęcia pracy
doświadczenie na stanowisku produkcyjnym
wykształcenie min. średnie – techniczne, - obsługa komputera,
znajomość rysunku technicznego, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. średnie; - obsługa komputera
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe; - obsługa komputera
uprawnienia na operatora wózków widłowych mile widziane
mile widziane doświadczenie
wykształcenie min. zawodowe
umiejętność obsługi wózka widłowego
uprawnienia do obsługi wózka widłowego; - doświadczenie
wykształcenie mechaniczne
uprawnienia na operatora koparki, operatora koparko- ładowarki
wykształcenie zawodowe/średnie
znajomość rysunku technicznego mile widziana
prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie (brukarstwo)
obsługa maszyn kamieniarskich
mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego
prawo jazdy kat. B; - doświadczenie
wykształcenie zawodowe; - obsługa koparki
uprawnienia na operatora koparki; - wymagane doświadczenie
wyks ztałcenie zawodowe
umiejętność malowania konstrukcji stalowych; - doświadczenie
wykształcenie zawodowe kierunkowe
umiejętności związane z wykonywaniem zawodu cukiernika
książeczka zdrowia; - 3-letni staż w zawodzie
wyks ztałceni e kierunkowe
umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność
uprawnieni a kierunkowe; - doś wiadczenie
dobra znajomość j. angielskiego
orzeczenie o niepełnosprawności
mile widziane doświadczenie
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Jestem strażakiem – to brzmi dumnie
Straż pożarna w Polsce jest – niezmiennie,
od lat - instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Pozytywnie ocenia ją ponad
90 procent Polaków (wg ostatnich badań – 94%).
Dlaczego tak się dzieje – chyba nie trzeba wyjaśniać nikomu.
Zbliżający się szybkimi krokami 4 mają,
dzień św. Floriana, patrona strażaków, a zarazem
ich święto, skłonił nas do zadania kilku pytań
naszym strażakom – zawodowym i ochotnikom
z najaktywniejszej i najbardziej „utytułowanej”
jednostki, czyli OSP Raszowa.
Pytani a w anonim owej anki eci e były
otwarte – trzeba było je tylko dokończyć.
Jestem strażakiem, to brzmi…
Najczęstszą odpowiedzią było „dumnie”.
I to zarówno w odpowi edziach strażaków zawodowych, jak i ochotników. Ale pojawiały się
też inne: „bohatersko” (druga w kolejności odpowiedź druhów z OSP), „ciekawie”, „odpowiedzialnie”, „godnie”.
Zostałem strażakiem, bo…
To moja pasja. Czułem taką potrzebę. Chciałem pomagać innym. W tym stwierdzeniu łączy
się zarówno odpowiedzialność za innych, jak i
poczucie, że ta pomoc często wiąże się z ratunkiem w dramatycznych momentach, w zagrożeniu zdrowia i życia innych, ale też – w sytuacji,
gdy sam ratujący może znaleźć się w sytuacji
ogromnego niebezpieczeństwa. Ale gdy akcja
przebiegnie pomyślnie – ma się „satysfakcję, że
przynosi to dobry skutek”. A także – że w ten
sposób można się „spełnić zawodowo i prywatnie”.
Taki obraz wyłania się z najczęstszych odpowiedzi zawodowców. Natomiast w odpowiedziach strażaków-ochotników wyraźnie widać

wpływ tradycji rodzinnych – albo nazwanych
tak ogólnie, lub z konkretnym wskazaniem –
dziadka lub ojca. Ale też nie brak odpowiedzi,
że było to marzenie. Marzenie, które się spełnia.
Gdybym mógł/mogła wybrać jeszcze raz,
zostałbym…
Oczywiści e s trażaki em. To najczęści ej
udzielana odpowiedź. I to bez względu na to,
czy wypowiada się strażak z OSP czy PSP. Jednak strażacy zawodowi ws kazywal i też inne
możliwości (choć nie były to powszechne wypowiedzi ) kszt ałtowania swojej przyszłoś ci,
gdyby znów mogli cofnąć się w czasie. W każ-

dym razie – zdecydowaliby się na skończenie
studiów wyższych. Ktoś zostałby ratownikiem
medycznym, inny – budowlańcem, ktoś inny –
nauczycielem akademickim. Dlaczego? „Bo liczą
się także pieniądze, nie tylko dążenie do spełnienia własnych aspiracji”. A zdobycie wyższego poziomu wykształcenia wiązałoby się również z możliwością awansu w straży pożarnej –
„zostałbym strażakiem , tylko wyższym stopniem”

Moja najtrudniejsza akcja to…
Najmłodszym stażem na szczęście los oszczędził uczestniczenia w akcjach, w których ginęli
ludzie. Starsi stażem – mają takie tragiczne doświadczenia za sobą. Bywało, że brali udział w
akcjach, gdy w wypadku ginęła nie jedna, a kilka
osób, jak zdarzyło się to w Szczepanku. Najgorzej, gdy nie można uratować dzieci. To najgorsza
trauma, z jaką czasem (oby jak najrzadziej!) trzeba się zmierzyć. Ale – jak zauważył jeden ze strażaków – wszystkie akcje są trudne. Zbyt często
staje się w obliczu cudzego nieszczęścia. Czyjejś straty. Gdy – mimo najlepszych chęci, świetnego wyposażenia i własnej dzielności nie można już „nic zrobić, poza minimalizowaniem strat”.
Boję się, że…
Wiemy z całą pewnością, że na straży można
polegać. I to nie tylko w przypadku wybuchu
pożaru. Wiemy, że przyjdą z pomocą, gdy zdarzy
się wypadek na drodze. Gdy nast ąpi powódź.
Gdy zniszczenia przyniesie huragan. Także w
wielu innych, nawet już nie tak dramatycznych
przypadkach, choćby wtedy, gdy trzeba będzie z
naszego sąsiedztwa pozbyć się gniazda szerszeni czy os. Jednak każda akcja, w której biorą udział
strażacy, może stanowić dla nich samych zagrożenie. Czego sami się boją?
Że nie wrócą z akcji. Że nie zdążą kogoś uratować. Że nie zdążą komuś z pomocą. To najczęstsze odpowiedzi, bo przecież za każdym razem jest
to dla nich wyścig z czasem. I z własną odpornością. Z własnym zdrowiem. To dlatego w odpowiedziach strażaków zawodowych pojawiły się
obawy o wyniki badań okresowych, które wiązałyby się z koniecznością odejścia ze służby.
Ze służby, w której noszenie munduru strażaka to honor i zaszczyt.
(mg)

Uczniowie czują się Europejczykami
Uczniowie z Polski, Niemiec i Francji poznają funkcjonowanie Unii Europejskiej
Piętnaścioro uczniów klasy 1b z Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach
Opolskich pozostawiło ławki szkolne, by wraz
ze swoimi rówieśnikami z College Les HautsGrillets w Saint Germain-en-Laye pod Paryżem
i Gimnazjum im. Humboldta z Ulm uczyć się od
siebie wzajemnie, wspólnie pracować i spędzać
czas wolny w ramach projektu „Jesteśmy Europą”.
Uczniowie pracują wył ącznie metodami
aktywnymi, na co pozwala z jednej strony tematyka projektu, ale również warunki przestrzenne ins tytucji, gdzie projekt jest realizowany,
czyli w Landeszentralle für Politische Bildung
w Bad Urach (Baden-Württemberg). Można by
powiedzieć, że solidną porcję wiedzy przewiduje również program nauczania w pols kich
szkołach. Czego jednak szkoła przekazać nie
może, a w projekcie jest wartością absolutną, to
żywy kontakt i dzielenie się autentycznymi doświadczeniami przywiezionymi z Francji, Niemiec i Polski. Również konieczność komunikowania się w języku niemieckim, który jest obowiązującym językiem projektu, daje naszym
uczniom możliwość zastosowanie w praktyce,
czego nauczyli się z podręczników na lekcji oraz
motywuje do dalszej pracy nad rozwojem swoich umiejętności językowych.
W obecnym roku indywidualne koszty, jaki e ponoszą zazwyczaj uczest nicy projekt u,
pokrywane są w całości przez Niemiecko-Francuską Wymianę Młodzieży (Office franco-allemand pour la Jeunesse), co czyni projekt bardziej
egalitarnym, a wyznacznikiem partycypacji są
postępy językowe ucznia, a nie możliwości finans owe.
Uczestnicy seminarium „Jesteśmy Europą”
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez
profesjonalnych trenerów, w trakcie których za-

poznają się z funkcjonowaniem instytucji europejskich takich jak: Rada Europejska, Rada Unii
Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament i
inne, oraz zgłębiają swoje prawa i szanse, jakie
stwarza im przynależność do Unii Europejskiej.
Ważnym punktem programu jest cał odniowy
wyjazd do Strasburga, gdzie młodzi Europejczycy zwiedzają budynek Parlamentu Europejskiego, perł ę sakralnej architektury średniowiecznej - katedrę strasburską i z pewnością znajdzie
się również parę minut na wizytę w ulubionym choć już nie europejskim - Mc’Donaldzie.

Na pytanie, co najbardziej podoba s ię
uczniom w Bad Urach, Piotr i Krzysiek jednym
tchem wymieni ają: Francuzki, desery i pingpong... Zaskakująca kompilacja! Ale w zjednoczonej Europie każdy ma prawo do swobodnego
wyrażania swoich poglądów i emocji. Hania i Dominika dodają jednak: Wie pan, ile słówek codziennego użytku można się nauczyć grając w
ping-ponga, kręgle czy inne gry w czasie wolnym?
Teraz już jesteśmy spokojniejsi i pełni wiary, że nasza praca przynosi wymierne efekty.
Anna Rzeźniczek, Artur Gołdyn

Rozpoczęcie wiosny na sportowo
W kwietni owy weekend 20-21.04.2013,
już w wiosennym nastroju, na kompleksie boisk
„Orlik” przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w S trzel cach Opolski ch,
odbył się turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych Mały Mundial 3.
W sobotę o zwycięstwo walczyli najmłodsi (12-15 lat). Z niesamowita pasją dążyli do
uzyskania kolejnych bramek. W tej grupie najlepsi okazali się zawodnicy drużyny „Mordoklejki” w skład której wchodzili: A. Siwek, J.
Jodła, M. Capiga, M. Borek, M. Buriański, F. Król,
M. Petrolewicz, T. Fiszer, M. Janek . Wybrano
dwóch królów strzelców tego turnieju - Macieja
Capigę i Jakuba Jodłę a najlepszym bramkarzem
okazał się Marek Cichoń.
Natomiast w niedzielny poranek rozpoczęły się rozgrywki zawodników w kategorii wiekowej 15 lat i powyżej. W turnieju brało udział
10 drużyn, z których po zaciętej walce zwycięzcami okazał się zespół „F.C Taboret”, którego
szeregi zasilali: P. Sowiński, W. Straszewski, D.
Gordzielik, T. Radziej, T. Olewicz, K. Pawlus, S.
Pastuszek, M. Niemczyk.
Impreza przebiegała w miłej, sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Dodatkową atrakcja imprezy była oprawa muzyczna o

którą zadbali Mateusz Kwoczała i Piotr Hajduk.
Szczególne uznanie należy się Michałowi Grinerowi i Grzegorzowi Kleemannowi za niestrudzone sędziowanie tak sporej ilości rozegranych
meczy.
Współorganizatorem turnieju był Referat Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich a także

Urząd Starost wa Powi atowego w S trzelcach
Opolskich, którzy wsparli organizację imprezy
od strony finansowej. Zawodnicy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy a wyróżniający się
piłkarze piłki.
Izabela Koziołek

Laury rozdane

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka już po raz piętnasty przyznało nagrodę „Laur Ziemi Strzeleckiej”. Tegoroczna gala odbyła się 20 kwietnia 2013 roku w Strzeleckim Ośrodku Kultury. Laury
przyznane zostały w pięciu kategoriach działalności: społecznej, sportowej, kulturalnej, wychowawczej i gospodarczej, a wyróżnieni nimi to nie tylko „ci, którzy wygrali konkurs”. To są te osoby,
których praca, postawa, zaangażowanie mogą być przykładem dla innych.
„Laury” zostały rozdane, uroczystości zakończone – pozostaje jednak duma z mieszkańców
naszego regionu. W roku 2013 wyróżnienia zdobyli:
Kategoria sportowa: Ochotnicza Straż Pożarna z Raszowej – założona w 1925 roku.
Od lat OSP Raszowa odnosi znaczące sukcesy w zwodach sportowo – pożarniczych. W roku bieżącym po raz drugi będzie reprezentować Polskę, a tym samym województwo opolskie i powiat strzelecki na Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowo – Pożarniczej CTIF, która odbędzie się w lipcu we
Francji. W dodatku z tej jednej jednostki OSP aż trzy drużyny będą reprezentować Polskę na zawodach tej rangi.
Kategoria wychowawcza: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich – założona 1 września 1977 roku. Jej mury opuściło już 782 absolwentów. Wielu z nich kontynuuje naukę
w szkołach muzycznych II stopnia w Opolu, Gliwicach, Bytomiu, Katowicach oraz Akademiach
Muzycznych.
Kategoria społeczna: Ewa Ptok – sołtys Centawy, która postanowiła zmaterializować ideę służenia
innym poprzez pracę społeczną. Już trzecią kadencję zasiada w Radzie Gminy Jemielnica, gdzie pełni
funkcję przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
Kategoria kulturalna: Piotr Smykała – znawca oraz miłośnik historii lokalnej. Ponad ćwierć wieku
temu zaczęła się jego pasja kolekcjonerska. Zaczął od starych pocztówek; teraz ma setki przedmiotów
związanych z regionem.
Kategoria gospodarcza: Józef Izydorczyk – już 60 lat temu w Brzegu otworzył własną cukiernię, od
45 lat prowadzi zakład w Strzelcach Opolskich. Jest nestorem opolskich cukierników, niekwestionowanym autorytetem wśród strzeleckich rzemieślników.
Kategoria – nagroda specjalna:
Nadleśniczy Zdzisław Siewiera to wychowawca, działacz strażacki oraz społecznik. Od 1971 roku
związany jest z Opolszczyzną, a dla Ziemi Strzeleckiej pracuje od 1975 roku. Od tego czasu jego
miejscem pracy jest Nadleśnictwo Zawadzkie, a terenem aktywnej działalności społecznej powiat
strzel ecki.
Arkadiusz Jakubik – pochodzący ze Strzelec Opolskich aktor (zagrałw 27 filmach), reżyser, scenarzysta teatralny oraz muzyk. Często podkreśla, że urodził się i wychował w Strzelcach Opolskich,
promując w ten sposób nasz region.
Ponadto, z inicjatywy Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej przyznano tzw. „Małe Laury” – wyróżnienia dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
strzeleckiego. Otrzymali je:
1.
Brygida Hurek – uczennica klasy IIIB Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka z Odrowąża w
Zespole Szkół Gminy Izbicko.
2.
Oliver Czech – uczeń klasy IIIA Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka z Odrowąża w Zespole
Szkół Gminy Izbicko.
3.
Dawid Muszkiet – uczeń kl. IIIA Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
4.
Aleksandra Barton – absolwentka Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.
5.
Jakub Klimek – uczeń klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.
6.
Marcel Kanz – uczeń klasy IIIA Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich.
7.
Marta Szproch – uczennica kl. IIIA Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie.
8.
Kinga Kocur – uczennica klasy IIA Publicznego Gimnazjum im Świętej Anny w Ujeździe.
9.
Bartosz Pamuła – uczeń klasy IIIB Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem.
10. Paweł Poloczek – uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy w Kielczy.
11. Mateusz Gwóźdź – uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Żędowicach.

Kurs na zysk
Anna Pawli czek
uczennica kl. 4 TEK zajęła I miejsce w półfinałach okręgowych konkursu „Kurs na zysk” i
zakwalifikowała się do
etapu finałowego, pokonuj ąc 50 uczestników z gim nazjów i
szkół ś rednich trzech
sąsiadujących powi atów.
12 kwietnia 2013
r. odbyły się w naszej
szkole okręgowe półfinały konkursu ekonom icznego „ Kurs na
zysk” organizowanego
przez grupę Banków
S pół dzi el czych w
Strzelcach Opol skich, Cieszynie, Leśnicy i
Knurowie. Celem konkursu było propagowanie idei bankowości spółdzielczej oraz informowanie o szeroko rozumianym rynku finansowym, a także kształtowanie postawy młodzieży jako świadomych swoich praw konsumentów.
W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali zadania online. Każde zadanie trzeba było
wyszukać na stronach www powiązanych z
konkursem. Liczyła się nie tylko poprawność,
ale również szybkość odpowiedzi. Z każdego
okręgu obejmującego trzy powiaty wyłoniono
50 najlepszych uczestników. Z naszej szkoły
zakwalifikowały się Sara Danisz, Żaneta Buczek
z kl. 3 Tek „A”, Iwona Piontek, Klaudia Bilińska, Angelika Olszowy, Karolina Węgrzyn z

kl. 3 TEK „B” oraz Marta Boruta, Aneta Dziewior oraz Anna Pawliczek z kl. 4 TEK.
W drugim etapie uczestnicy rozwiązywali
test wielokrotnego wyboru składający się w 15
trudnych pytań. Po zliczeniu punktów z I i II
etapu wyłoniono 3 laureatów wśród kt órych
czołową lokatę uzyskała Anna Pawliczek wygrywając nagrodę pieniężną. Zawody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także prezes BS
w Leśnicy p. Józef Garbacz oraz p. Karina Werner dyrektor oddziału BS Leśnica o/St rzelce
Opolskie – absolwentka naszej szkoły.
Opłaca się obrać kurs na zysk.
Powodzenia w finałach 15 czerwca w Katowicach.
Opracował: Krzysztof Kalisz
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WARTO SIĘ UCZYĆ W LEŚNICY!
47 150 Leśnica,
ul. Kozielska 20,
tel: 774615216,
soswlesnica@poczta.onet.pl
www.sosw.lesnica.pl

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Zajmujemy się nauczaniem i wychowaniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kształcimy na etapach edukacyjnych:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

10 POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO
UCZYĆ SIĘ W LEŚNICY
1. PRZYJAZNA ATMOSFERA I BEZPIECZEŃSTWO
Większość naszych uczniów i abiturientów przyznaje, iż istotnym argumentem szkoły jest panująca tu przyjazna atmosfera oraz dobre relacje
uczniów z nauczycielami. Jesteśmy szkołą, w której nigdy nie było i nie ma
żadnych oznak przemocy i dyskryminacji.
2. PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
Zdecydowana większość nauczycieli, pracujących w OSW, posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczniowie mają opiekę ze strony pedagoga szkolnego, psychologa i
logopedy.
3. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DOBRYCH ZAWODÓW
Uczniowie szkół gimnazjalnych mają możliwość zdobycia w naszej szkole
bardzo popularnych i poszukiwanych zawodów. O szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej.
4. DOGODNE POŁOŻENIE SZKOŁY
Ośrodek położony jest w pięknym miejscu u podnóża Góry św. Anny.
Dojazd do Ośrodka zajmuje około 15 minut ze Strzelec Opolskich, Kędzierzyna Koźla, Krapkowic.
5. DOBRE WYPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI, DOBRA BAZA LOKALOWA
Przestronne, nowocześnie urządzone sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt
multimedialny i 50 laptopów do dyspozycji na każde zajęcia, dwie pracownie komputerowe, duża sala gimnastyczna, sala gimnastyczna do zabaw sportowych, siłownia, boisko sportowe, teren rekreacyjny. Bezpłatny dostęp do Internetu posiadają wszyscy nasi uczniowie.
6. SZKOŁA REALIZUJĘ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań:
teatralno- muzycznych, sportowych, ekologicznych, plastycznych, komputerowych z obsługą Internetu, zajęć z przedsiębiorczości, przygotowujących do egzaminu, przygotowujących do samodzielności,
7. UCZNIOM ZAMIEJSCOWYM PROPONUJEMY POBYT W INTERNACIE
Oferujemy bezpłatny pobyt w internacie; rodzice ponoszą jedynie koszty
wyżywien ia.
8. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
Wszyscy uczniowie mają zapewniony darmowy komplet podręczników.
9. KAŻDY UCZEŃ JEST OTOCZONY INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DOSTOSOWANĄ DO JEGO POTRZEB
Nasi uczniowie biorą udział w wielu zawodach sportowych, konkursach,
turniejach. Często zajmują czołowe miejsca, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary.
10. PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE
Priorytetem w działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest kształcenie praktyczne i przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, egzaminu czeladniczego oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku społecznym. Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk w warsztatach szkolnych.

29 MAJA 2013 r. ORGANIZUJEMYDZIEŃ OTWARTY.
PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM.
opracował Sławo mir Kossakowski
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Trudne życie konsumenta
Ko nsume nt em je st ka żdy z n as i
każdy z nas wie, jak czasem jest trudno,
pomimo przepisów, które mają nas chronić. Jako Rze cznik Kon sumentów każde go dnia sty kam się z kilk una sto ma
pr oble ma mi. I mimo , iż świadom ość
konsumencka ogromnie wzrosła w ostatnic h la tach , wz rosła te ż liczba róż norodności spraw i sposobów przedsiębiorców mających na celu wprowadzanie nas
w błąd i na kłonienie do za warcia umowy. Najwięcej problemów tego typu dotyczy umów zawiera nych poza lokalem
prze dsiębior stwa i n a odległość. Co innego konsum enci sły szą prz ez tele fon,
co innego nat omiast widzą pó źniej na
umo wach , kt óre podp isują. Nie m amy
niestety jeszcze nawyku czytania umów
prz ed po dpisa niem. Wie rzymy za bardz o na słowo prz edsiębiorc om, ufa my
im. Nie dopuszczamy czasem myśli, że
można wprowadzać nas w błąd. W ostatnich miesią cach do Rzeczn ika wpłynęło np . kilkadziesiąt spra w na jedną firmę teleko munika cyjną , któr a zdan iem
konsumentów wprowadził ich w błąd, iż
jest ich dotyc hczasowy m operato rem i
dla stałych klientów ma szczególną ofertę o bniżen ia abona me ntu. Prz yje ch ał
kurier, ludzie podpisali umowy, a potem
okaz ało się, że to nowa firma i za zerwanie umowy stary op era tor na lic zy
karę umowną. Chcąc tego uniknąć, konsum enci zerwali więc n ową umowę i…
otrzy mali z ko lei wezwa nia do za płaty
ka ry umown ej w wy soko ści 490 zł za
zerwanie tej nowej umowy, jeśli nie wy-

powiedzieli jej do 1 0 dni. Sprytne działanie firmy te lekomunika cyjnej, k tórej
udało się wpro wadz ić w błąd m nóst wo
osó b. Aż nie chce się myśleć i licz yć,
ja ki ta firma m a z ysk w sk ali c ałe go
kraju z tych k ar umown ych. Prze rażające jest to, że z jednej strony - mimo iż
są t o n ieucz ciwe p ra kty ki ry nko we trudno je udwodnić, a z drugiej, że firma
tak sprytnie konstr uuje za pisy um ów i
konsumenc i podpisują je w c iemno. Bo
podpisują np. że zostali dokładnie poinformo wani, że to nowy operator a nie
dot yc h cz aso wy itp . M ediac je z ty m
op erat orem pr owadzone pr zez Rzec znika Konsumentów i Urząd Komunikacji Elek tronic znej nie p rzynoszą sk utk ó w. Kon sume n c i m o gą doc h o dz ić
swych praw na drodze sądowej. Sąd może
uzn ać, iż zostali c elowo wpro wadze nie
błąd, jeśli potwierdzi to samo kilkadziesiąt osób. Ale może też uznać, iż konsumenci nie byli rozważni, że niepotrzebnie wie rzy li na sło wo i nie sz an owa li
swego podpisu. T rudne jest życie konsument a.
Coraz więcej osób zgłasza się znów
do Rzeczn ika z problemami związa nymi z zakupem towaru w domu i na prezen tacji, c zyli poz a lo kale m pr zedsiębio rstwa . I w tych przyp adkac h dzieje
się podobnie: wierzymy w to, co słyszymy.
Konsumenci mają prawo do 10 dni
odstąpić od takich umów, muszą jednak
wysłać odstąpienie na piśmie i wysłać je
liste m p ole con ym za pot wie rdz eniem

Pro gram pilota ż owy „ Aktywny Sam orz ąd” 2013 r.
dok. ze str. 3

odbioru. W przeciwnym razie odstąpienie moż e by ć nie skut eczne . A niek tór zy spr ze da wc y z pr em edyt ac ją , gdy
konsument dzwoni i mówi, że chce odstąp ić od umowy np . nastę pnego dnia,
p ot wier dza ją , iż odst ą pien ie zo st ało
przyjęte, że wszystko jest w porządku i
przyjadą po towar. A potem dzwonią w
11 dniu, ż e n ie o trz ymali odstą pien ia
na p iśmie i nie przy jadą. Niektóre firmy ce lowo n ie zostawiają k onsume nt om dok ume nt ó w za wie ra ją c yc h ic h
dane, czy dane banku. Pozost awiają jedyn ie dok umenty gwar ancyjn e zwią zane z to wa rem . I k on sumen t ma pr oblem z o dstą pieniem o d um owy, gdy
oc hło nie , bo t ak na pra wdę nie wie, z
kim tę umo wę zawarł.
W przypadku usług jest istnieje przepis, że jeśli konsument wyrazi zgodę na
świadczenie usługi przed upływem 10 dni,
rezygnuje wówczas z prawa odstą pienia
od umowy. Konsumenci czasem nieświadomie, nie słuchając co się do nich mówi
pr ze z t elefo n, wy ra żają na to zgodę.
Po dpisują c zęsto r ówn ież do kum ent y,
nie c zytając ich.
Apeluję więc do konsum entów: po
pierwsze - czytajmy umowy, zanim podpiszemy. P o drugie - nie dec ydujmy się
na żadn e umowy, jeśli nie jeste śmy ich
pewni. Ofert jest dużo, konkurencja jest
duża i jeśli nie podpisz emy czegoś jedne go dnia, towar c zy usługa na prawdę
„nie uciekną” do dnia następn ego.
Powiato wy Rzecznik Konsumentów
Ma łgorzata Pła szc zyk- Waligórska

MO DUŁ I likwi dacja bar ie r u trudn iając ych
akty wiz ację społe cz n ą i z awo dową, w tym:
Obszar

Nazwa

C
Li kwidacja barier
w
poruszaniu się

Zadanie 1:
pomoc w
zakupie wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym

7.000 zł., a w
szczególnych
przypadkach do
20.000 zł. (opinia
eks pert a)

10%

Zadanie 2:
pomoc w
utrzymaniu
sprawnoś ci
techni cznej
posiadanego
wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym
Zadanie 3:
pomoc w
zakupie protezy
kończyny w
której
zastos owano
nowoczes ne
rozwiązania
techniczne tj.
protezy na III
poziomie jakości

2.000 zł.

brak

Po amputacji:
1)w zakresie ręki
- 9.000 zł.,
2)przedramienia –
20.000 zł.,
3)ramienia i
wyłuszczenia w
stawie barkowym
- 26.000 zł.,
4) na poziomie
podudzia –
14.000 zł.,
5) na wysokości
uda (także przez
staw kol anowy)20.000 zł.,
6) uda i
wyłuszczeniu w
st awie
biodrowym –
25.000zł.
do 30 % kwot o
których mowa w
zadaniu 3

10%

Koszt opieki nad
osobą zależną:
- 200 zł
miesięcznie,
jednak nie więcej
niż 2.200 zł w
ciągu roku –
tytułem kosztów
opieki nad jedną
osobą zależną

15%

Zadanie 4:
pomoc w
utrzymaniu
sprawnoś ci
techni cznej
posiadanej
protezy
kończyny (co
najmniej na III
poziomie jakości
D

Oczywiście tego typu impreza nie mogłaby się udać bez życzliwości sponsorów. Tegoroczną imprezę wsparli: Kuratorium Oświaty w
Opol u, Zarząd Powiatu St rzeleckiego, Bank
Spółdzielczy, Apteka "Pod Lipami", Zarząd RSP
z Leśnicy, Firmy "Secura", "Zefirek" i "OP" ze
Zdzieszowic oraz Zakład Usług Kominiarskich
i Piekarnia "Osiedlowa" ze Strzelec Opolskich.

Dzięki hojności darczyńców każda z placówek
została obdarowana sprzętem sportowym, aby
nadal ćwiczyć tężyznę ciała. Wszystkie grupy
otrzymały jednakowe nagrody, bowiem dla nas
każdy, walcząc ze swoimi słabościami, JEST
ZWYCIĘZCĄ!
Katarzyna Wieczorek

Dużo wiedzą o ruchu drogowym
W sobotę (20 kwietnia br.), w Publicznej
Szkole Podst awowej w Krośnicy odbyła się
kolejna edycja eliminacji powiatowych - Ogólnopols kiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych tj. szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Drużyny te
do konkursu powiatowego zostały wyłonione
podczas eliminacji gminnych, które odbyły się
8 kwietnia br.
W grupie szkół podstawowych wystąpiły
drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej w:
Suchej, Jemielnicy oraz Krośnicy. W kategorii
gimnazj ów wystąpiły drużyny z Publ icznego
Gimnazjum w: Szymiszowie, Jemielnicy i Izbicku. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną poprzez rozwiązanie testu z wiedzy o
ruchu drogowym oraz umiejętnościami technicznej jazdy rowerem po odpowiednio przygotowanym torze przeszkód. Eliminacje odbywały
się po bacznym okiem grona pedagogicznego
szkoły oraz asp. Mirosława Rocheckiego z ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepsze drużyny, które zostały wyróżnione pucharami i medalami. Spośród wszystkich uczestników
turnieju nagrody ot rzymali również najlepsi
zawodni cy całego konkursu. Zwycięskie drużyny będą uczestniczyć w finale wojewódzkim,
który odbędzie się 11 maja 2013 roku w PSP w
Krośnicy. Zapraszamy wszystkich serdecznie!!

Udzi ał Adresaci pomocy Adresaci pomocy
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XIII Przegląd Twórczości Artystycznej
"Przy muzyce o sporcie" to hasło, które było
mottem przewodnim 13-go już Przeglądu Twórczoś ci Art ys tycznej organizowanego przez
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy.
Impreza ta jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży specjalnej troski z całego województwa.
W tym roku na scenie zdzieszowickiego kina
(bo tam od 3 lat gościnnie odbywa się Przegląd)
swoje umiejętności prezentowali uczniowie z 9
placówek. P rzedstawiciele Krapkowic, Praszki, Grodkowa, Kędzierzyna-Koźla, Głogówka,
Kluczborka, Strzel ec Opolskich, Głubczyc i
Leśnicy jak zwykle porwali publiczność swoimi atrakcyjnymi programami. Oprócz tradycyjnych form typu śpiew, taniec, recytacja w tym
roku pojawi ły s ię akrobacje oraz teatrzyki.
Wielkie uznanie wśród widzów zyskał układ
taneczny dziewcząt z Głubczyc naśladujących
Michaela Jacksona w utworze "Thriller" oraz
zaczarowany popis taneczny na wózku inwalidzkim pary z Praszki.
Tradycyjnie już pomiędzy występami poszczególnych drużyn goś ci zabawiała eki pa
z Leśnicy, której opiekunami były panie: Ewa
Przybyłek-Prus, Barbara Lej żak-Janiszewska
i Małgorzata Lepich. W tym roku zgodnie z hasłem przewodnim przerywnikami była gimnastyka przy muzyce. Cała publiczność kręciła więc
bioderkami, napinała mięśnie, ćwiczyła podskoki i inne wygibasy, aby uzyskać jak najlepsza
formę fizyczną. Trzeba przyznać, że widownia
(niezależnie od wieku) bawiła się doskonale i
co chwilę wybuchała gromkim śmiechem.

Maksymalna
wysokość
dofinansowania

Pomoc w
utrzymaniu
aktywnoś ci
zawodowej
poprzez
zapewnienie
opieki dla osoby
zależnej.

10%

Stopień:
- znaczny,
lub orzeczenie
o niepełnosprawnoś ci,
Wiek do lat 18
lub wiek
aktywnoś ci
zawodowej lub
zatrudnienie
Stopień:
- znaczny ,
lub orzeczenie
o niepełnosprawnoś ci

Stopień
ni epełnos prawności, wiek
aktywnoś ci
zawodowej lub
zatrudnienie,

potwierdzona
opinią eksperta
PFRON
stabilność
procesu
chorobowego i
rokowania
uzyskania
zdolności do
pracy
w wyniku
ws parcia
udziel onego
w programie

jak wyżej

Jak wyżej

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany,
Aktywność
zawodowa.
Pełnienie roli
opiekuna
prawnego
dziecka.

każdy rodzaj
dys funkcji

MO DUŁ II pomoc w uz ysk aniu wyksz ta łce nia na po z iomie wyż sz ym:
Dofinansowanie
lub
refundacja
koszt ów
uzyskania
wykształcenia na
poziomie
wyższym

1. Opłata za
naukę (czesne)
lub za
przeprowadzenie
przewodu
doktorskiego
2. Dodatek na
pokrycie
koszt ów
kształcenia :
- w przypadku
znacznego st.
ni epełnos prawnoś ci
- w przypadku
umiarkowanego
st. niepełnosprawnoś ci

do 3.000 zł

do 800 zł.

brak

Stopień:
- znaczny,
- umiarkowany,
Nauka:
- w szkole
wyżs zej,
- w szkole
pol icealnej,
- w kolegium ,
- przewód
doktors ki
otwarty poza
studiami
doktoranckimi

Każdy rodzaj
dys funkcji

do 500 zł.

Dodatek może ulec zwiększeniu w zależności od średniej ocen, rodzaju
schorzenia oraz miejsca zamieszkania
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30.09.2013 r.
Uwaga! Wnioski w ramach modułu II przyjmowane są w dwóch terminach:
* do 31.05.2013 r.
* do 30.09.2013 r.
Wyniki klasyfikacji drużynowej
szkół podstawowych:
I miejsce – PSP Sucha
II miejsce – PSP Jemielnica
III miejsce – PSP Krośnica

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
szkół podstawowych:
I miejsce – Wiktoria Hurek – PSP Krośnica
II miejsce – Marta Kampa – PSP Sucha
III miejsce – Marysia Hendel – PSP Krośnica

Wyniki klasyfikacji drużynowej
szkół gimnazjalnych:
I miejsce – PG Szymiszów
II miejsce – PG Jemielnica
III miejsce – PG Izbicko

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
gimnazjów:
I miejsce – Mirela Hendel – PG Izbicko
II miejsce Brygida Hurek – PG Izbicko
III miejsce – Kevin Warzecha – PG Izbicko

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
* w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora Programu,
* w Module II – przerwa w nauce.
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
* Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od
początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
* Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Pełną informacje o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.strzelce-opolskie.epcpr.pl
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Strz elce Op olskie, dnia 2 2.04.20 13r.

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

STAROSTA STRZELECKI
Proje kt jest finansowa ny ze śro dków Euro pejskieg o Fundusz u Rozwoju Regiona lnego
w ram ach Progr amu Oper acyjnego Pomoc Tec hniczna 2 007-2013 we współpracy
z Min isterstwem Rozwoju R egionalneg o oraz ze środków b udżetu pań stwa.

serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:
„Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP. Możliwości wsparcia
finansowego przedsiębiorców przy udziale funduszy unijnych. Działalność Sieci PIFE”
które odbędzie się w dniu 26.04.2013r. o godzinie 10.00 (piątek)
na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

in for muje,

LPI informuje:
Kol e jny proje kt z O pols z cz yz ny no minowany
do n agrody główn e j w o gólnopolskim konku rsie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie między innymi:
wybranych zagadnień prawa pracy, w tym ostatnich nowelizacji przepisów Kodeksu pracy;
oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowania i dokumentowania warunków
pracy;
możliwości ubiegania się o dofinansowanie przy udziale funduszy europejskich.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego
pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.
Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
pod numerem telefonu: (77) 47 00 916.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@op.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta. onet.pl

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) można
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
ORAZ OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości informację, o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2013r. na rzecz „Blattin Polska” Spółka zo.o. - Siedlec ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko, decyzji nr 115/13 o pozwoleniu na budowę
trzech silosów typu LPG140 (na materiały sypkie) zlokalizowanych w Siedlcu przy ulicy Poznowickiej 1, na działkach nr 446/28 i 446/27 obręb ewidencyjny Siedlec.

PRACODAWCO,
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA
I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o

„Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”
Zachęcamy do oddania głosu na projekt Miasta Opole. To już druga inwestycja z Opola, która
zdobyła uznanie Kapituły Konkursu. W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zdobyła nagrodę główną w tym konkursie. Projekt „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”, zgłoszony przez Miasto Opole, nominowany jest w kategorii „Produkt promocyjny” w Konkursie Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich.
W tym roku do konkursu wpłynęło ponad 300 zgłoszeń, spośród których Kapituła Konkursu
wyłoniła 21 projektów w 7 kategoriach.
Swój głos można oddać do 30 kwietnia 2013 r. poprzez formularz
elektroniczny dostępny pod adresem:
http://www.polskapieknieje.gov.pl/projekt/pp_3

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

OFERTA SPECJALNA
PKS w Strzelcach Op. S.A.
Na życze nie pa sażer ów:
*

*

Z dniem 06.05.2013 r. ur uchamiamy kurs relacji:
Str zelc e Op. Agr omet – St rzelc e Op. Dwo rzec Auto busowy pr zez Strze lce
Op. Kino (ul. Krak owska)
Odjazd auto busu z przystanku Str zelce Op. Agromet o godz. 6.25.
Kurs jest skomunikowany z k ursem do Opola z godz. 6.40
oraz odjazdem pociągu do Opola z godz. 6.42.
Z dnie m 06. 05.20 13 r. kursy autobusowe do Opola , p rzez Strze lce Op.
Dwo rzec Autobusowy i Strz elce Op. Ką pielisko , będą rozpo czyna ły się z
przyst anku autobusowego Strzelce Op. Kino ( ul. Krakowska ) o godz inach:
- w dni ro bocze 7.42.; 8.45.; 10.25.; 12.05.; 1 3.15.; 14.10.; 15.1 5.; 16.05.
- w dni wolne od pracy 8.45.; 12.05.; 15.55
Zapraszamy i życ zymy przyjemnej pod róży

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowar zysze nie
Dia bety ków
Koło Powia towe
47-10 0 Strzelce Opols kie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wy da wca: P owiat Strzelecki
Reda ktor Na czelny : Marta G órka
Zastr zegamy s obie pra wo skrac ania
teks tów. M ateria łów
nie z amówionych nie zwra camy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,
tel. 7 7/4428008, fax 77/44 28009

Proje kt jest finansowa ny ze śro dków Euro pejskieg o Fundusz u Rozwoju Regiona lnego
w ram ach Progr amu Oper acyjnego Pomoc Tec hniczna 2 007-2013 we współpracy
z Min isterstwem Rozwoju R egionalneg o oraz ze środków b udżetu pań stwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH
INFORMUJE
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.2
Wspieranie wdraSania elektronicznego biznesu typu b2b PO IG.
Wnioski będzie można składać:
od 17 do 30 kwietnia 2013 r. oraz od 17 do 28 czerwca 2013 r.
więcej : http://poi g.parp.gov.pl/index/index/1256

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

iż dnia 27 maja 2013 roku
odbę dz ie s ię pos ie dz e ni e komi sji do spraw roz pat rywani a wnio sków
o udz ie le n ie świadcz e ń w ra mach pomocy z drowo tne j
dla naucz ycie li oraz naucz y cie li e me ryt ów i r e ncist ów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek
oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 20 maja 2013 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa uchwała nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 29, poz. 426 z późn. zm.). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświatowych.

Europejski tydzień szczepień trwa
i oby trwał przez cały rok
Z Inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniach 22-27 kwietnia 2013 roku
po raz ósmy obchodzony jest Europejski Tydzień
Szczepień. To kampania społeczna na rzecz zwięks zeni a l iczby s zczepi eń, ze s zczegól nym
uwzględnieniem osób, które z różnych przyczyn
sprzeciwiają się idei szczepień. Epidemiolodzy
przestrzegają przed bezmyślnym negowaniem
szczepień i prognozują spektakularny powrót
takich chorób, które wydawałoby się, że są obecne już tylko w medycznych podręcznikach.
Pamiętać należy, że szczepienia są odpowiedzialnością zbiorową za zdrowie swoje, rodziny ale także całej populacji. Niestety świadomość społeczna w tym względzie wciąż wymaga
pracy u podstaw. Dostrzegając niebezpieczeństwo i rracjonalnych eskalacji ruchów antyszczepionkowych, które przynoszą coraz większe
koszty społeczne, w tygodniu szczepień chcielibyśmy przypomnieć o dobrodziejstwach jakie
niosą.
Choroby zakaźne od wieków stanowiły
duże zagrożenie dla ludzi. Już w XVIII wieku
zastosowano pierwszą szczepionkę przeciwko
ospie prawdziwej. Od tej pory metody szczepienia udoskonalano, obecnie konstrukcja szczepionek opiera się na bardzo nowoczesnych technikach z inżynierią genetyczną włącznie. Celem
szczepienia jest wprowadzenie do organizmu
ant ygenu (zabit ych lub żywych os łabionych
drobnoustroj ów l ub ich fragmentów), kt óry
wywołuje reakcję układu odpornoś ciowego.
Następstwem takiej reakcji i głównym celem
szczepienia jest wytworzenie w organizmie przeciwciał oraz tzw. odporności immunologicznej.
Korzyści ze stosowania szczepionek są nie
do przecenienia. Dziś nie umiemy wyobrazić
sobie epidemii, która wyludnia całe wsie i miasta zabijając miliony ludzi, a tak działo się niecałe 100 lat temu. Korzyści są wielorakie. Korzysta osoba szczepiona bo nie choruje, nie płaci za leki, nie opuszcza zajęć szkolnych. Korzysta rodzina i znajomi bo nikt ich nie zaraża.
Korzysta społeczeństwo i państwo bo nie obciąża się budżetu kosztami leczenia chorób i ich
powikłań, ponadto pracując płacimy podatki
zamiast eksploatować pracodawcę i ZUS.
Tylko szczepionki mają zdolność zapobiegania i zwalczania chorób. Chronią przed powikłaniami, kalectwem, śmiercią. Przykładem może
być choroba Heinego-Medina, która jest dziś
rzadkością. Nawet jeśli nie jest możliwe zwalczenie choroby na poziomie globalnym, to możliwa jest jej kontrola i ograniczenie jej występowani a. Warunki em j est upowszechnienie
szczepień.
Najczęściej występujące choroby zakaźne:
Ospa wietrzna, u dzieci zwykle łagodna, ale nie
można wykluczyć wystąpienia powikłań - aż po
groźne zaburzenia neurol ogi czne: zapalenie
móżdżku i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Teoretycznie przechorowanie uodparnia

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

na całe życie, jednak wirus wywołujący ospę
pozostaje w systemie nerwowym i po ponownym uaktywnieniu powoduje zachorowanie na
półpasiec. Tak więc zakażając celowo swoje
dziecko od dziecka sąsiada (co jest ostatnio niezwykl e modne) możemy uczynić mu wielką
krzywdę. Przed zachorowaniem chroni szczepionka, którą można podać do 72 godzin również po kontakcie z wirusem (tzw. profilaktyka
poekspozycyjna).
Odra – przebieg choroby jest cięższy dla osób
dorosłych, grozi niebezpiecznymi powikłaniami neurol ogi cznym i. Przechorowanie daje
trwałą odporność. Osoby nie szczepione mogą
zaszczepić się w każdym wieku.
Krztusiec - uważany za chorobę dziecięcą, na
którą dorośli chorują łagodniej i jak wskazują
dane epidemiologiczne znacznie częściej niż
dorośli, ponieważ po około 6-12 latach przeciwciała po szczepieniu zanikają. Warto zapytać swojego lekarza o szczepienie przypominające.
Gruźlica – jest ciągle groźna i wbrew pozorom
często występująca. Niepodanie dziecku szczepionki w pierwszej dobie życia naraża je na zachorowanie. Choroba szerzy si ę drogą powietrzną i nigdy nie mamy pewności czy ludzie
w naszym otoczeniu np. w sklepie czy innym
skupisku ludzkim nie prątkują.
Rotawirusy – biegunki, które powodują prowadzą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych szczególnie groźnych dla niemowląt, zawsze prowadzą do hospitalizacji. Można temu
zapobiec – szczepionkę można podać już od 6
tygodnia życia dziecka.
Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – niektóre
jego typy mają działanie onkogenne. Powodujące powstanie raka szyjki macicy, nowotworów
sromu, pochwy, odbytu oraz jamy ustnej.
Równolegle trwa XXVI edycja Żół tego
Tygodnia, w trakcie którego propagujemy szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.
Punkty szczepień biorące udział w akcji
Żółty Tydzień oferują szczepionki monowalentne lub skojarzone - przeciwko obu typom wirusa A i B. W Polsce obowiązkowe szczepienia
ochronne przeciw wzw B objęły wszystkie dzieci urodzone od 1996 r., a więc można przyjąć, że
w 100% uodporniona jest populacja do 26 roku
życia. Osoby starsze wg badań prof. Janusza Ślusarczyka uodpornione są w 15-20%.
Warto więc skorzystać z promocyjnych cen
w czasie trwania Żółtego Tygodnia i uzupełnić
szczepienia. W naszym powiecie w akcji udział
biorą: NZOZ „Med.-Piast” Strzelce Opolskie;
Os. Piastów Śl.20 i NZOZ Al.-Med.” Strzelce
Opolskie ul. Powstańców Śl. 9a
Pamiętaj ! Choroby zakaźne nadal zabijają.
Zaszczep się!
Bogusława Grela
PSSE w Strzelcach Opolskich
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Casino zmienia oblicze

Dni otwarte straży

zeum, również zaplanowane w dawnym Casinie.
Ma być ono: nowoczesne. W najszerszym
rozumieniu tego słowa. Przyciągające zwiedzających nie raz, w dniu otwarcia, ale stale. Dzięki
pomysłowi na ekspozycję i wykorzystanych
technikach wystawienniczych. Nawet wówczas,
gdy nie ma do dyspozycji tysięcy metrów kwadratowych powierzchni . Wi ęcej - zwłaszcza
wtedy ważna jest idea i spójność ekspozycji.
Muzeum musi być atrakcyjne, ale też pełnić
funkcje edukacyjne. Jak zauważają znawcy tematu, współczesne dobre muzea nie mogą zostawić widza obojętnymi na przekaz, powinny angażować jego emocje. Bo muzeum to kolejne
medium – samo też nie jest neutralne.
Jeśli te warunki uda się spełnić, zgodnie z
zamierzeniami, będzie można Powiatowi Strzeleckiemu zaliczyć duży plus po stronie „ma”.
Ale, jak powiedziano, to niezupełnie bliska przyszłość. Na uruchomienie tej części projektu jeszcze trochę poczekamy.
Dla wielu to wciąż Casino, choć formalnie
Casino bezpowrotnie odeszło w przeszłość. Teraz to Powiatowe Centrum Kultury. Wcale nie
jest pewne, że ta nazwa utrzyma się na stałe. Jak
zapewne pamiętają Państwo – przed powołaniem
nowej instytucji kulturalnej trzeba było jakoś
ją nazwać, raczej z naciskiem na „jakoś”, niż na
docelowy wybór. I to nowe przyjęte miano oddaje cały zakres przyszłej działalności. Przyszłej
– bo nie ma jeszcze ostatecznego zezwolenia na
użytkowani e zmodernizowanego obiektu.
Skala zmian w dawnym Cisinie jest ogromna. Ale też środki na to były niemałe. Była to
naj więks za jednorazowa dotacja ze środków
unijnych, jaką Powiatowi Strzeleckiemu udało
się uzyskać – ponad 4 mln zł. Owszem, były
dotacje większe, choćby na standaryzację DPSów, ale – w kilku transzach.
Miała więc za co ruszyć przebudowa, ukierunkowana na zupełnie nowe funkcje, jakie
obiekt będzie pełnił w przyszłości: nowoczesnej biblioteki (z ponad kilometrem półek na
zbiory i stanowiskami komputerowymi), sali
koncertowej (z „bajerami”, np. urządzeniem do
wytwarzania sztucznej mgły, LED-owymi reflektorami o płynnie regulowanym - bez filtrów –
kolorze i konferencyjnej (naszpikowanej nowinkami technicznymi, czyli najnowszym sprzętem
audiowizualnym). W innym pomieszczeniu będzie można zorganizować kameralne spotkanie
np. z pisarzem, gdzie indziej – zostawić dzieciaki, by od najmłodszych lat mogły obcować z
książkami, ale by też rodzicom pozwolić na pewien oddech przy wypożyczaniu książek dla
siebie. Być może zechcą trochę czasu posiedzieć
w kawiarence – przy kawie i książce. Zanim jednak do tego dojdzie – trzeba będzie skompletować tu księgozbiór. Czy wejdzie weń również
zbiór książek z biblioteki miejskiej – na najbliższej sesji (24 kwietnia) postanowią radni gminy Strzelce Opolskie, a od decyzji marszałka
województwa zależy, czy również książki z powiatowej filii biblioteki pedagogicznej tu trafią. Utworzenie zbioru to jedno – jego skatalogowanie to drugie. Też nie robi się tego „od ręki”.

Co z tą pogodą?
Początek kwietnia – śnieg. Publikowaliśmy w poprzednim numerze zdjęcie dokumentujące zasypaną śniegiem drogę między Strzelcami
a Porębą. A nie była to przecież jedyna zaśnieżona trasa w Polsce. 22 kwietnia po godzinie 15
termometr na dworcu autobusowym wskazywał… 25,4 st. Celsjusza! W ogródkach zakwitły kwiaty, przyroda szybko nadgania stracony
przez przeciągającą się zimę czas. A wokół wszyscy zastanawiają się: co jest z tą pogodą? Czy
istotnie zamiast czterech będziemy mieć trzy pory
roku, a zaraz po zimie nadejdzie lato, jak można
było wnioskować z informacji w mediach, jakie
pojawiły się na początku marca?
Klimatolodzy jednak przestrzegają przed
wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków na
podstawie obserwacji z kilku czy nawet kilkunastu ostatnich lat – to okres zbyt krótki dla
dokonania prawidłowych analiz. Tym bardziej,
że w historii takie wahania klimatyczne zdarzały się niejednokrotnie.
Wśród naukowców nie ma także zgody co
do tego, czy rzeczywiście globalne ocieplenie,
o którym tak szeroko się mówi, jest wynikiem
działalności człowieka, czy też nie, bo jest to
wynik interakcji ze zjawiskami kosmicznymi, w
tym przede wszystkim aktywności i jasności
Słońca (heliofizycy przewidują szczyt jego ak-

Nowoczesność w każdym kącie – tak można by w największym skrócie opisać tę część
projektu. A jego całość?
Zami erzenia są jeszcze ambi tniej sze, choć
wszystko wskazuje, że wcześniej ruszy biblioteka i opisywana wyżej część projektu niż mu-

tywności w roku 2013) oraz zmian pozycji orbity Ziemi. Jak zauważają złośliwi – stanowisko
zależy od tego, z jakich źródeł ośrodek naukowy pozyskał granty.
Ale wróćmy do meritum. W historii Ziemi według Komitetu Nauk Geologicznych PAN okresy ocieplenia i ochłodzenia następują po
sobie. W ciągu ostatnich 2,5 milionów lat było
45 okresów ochłodzeń i ociepleń, natomiast w
ostatnich latach rzeczywiści e zauważalne jest
ocieplenie. Ale z tym wiążą się mroźne zimy, z
obfitymi opadami śniegu i gorące lata.
Polska leży w strefie klimatu przejściowego, pomiędzy umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a umiarkowanym kontynentalnym na
wschodzie. Jednak i umiarkowany klimat potrafi przynieść ogromne zagrożenia – powodzie,
huragany, silne mrozy. Jednak mnie w każdym
regionie zagrożenie tymi ekstremalnymi zjawiskami jest jednakowe. 7 marca br. opublikowana została na portalu TwojaPogoda pl mapa takich zagrożeń dla całego kraju. Na szczęście dla
województwa opolskiego prognozy są optymistyczne – sklasyfikowane zostało dopiero na 13
miejscu. Najbardziej zagrożone jest województwo małopolskie, a sąsiadujące z nami województwo śląskie – na trzecim.

Fiołki kwitną w strzeleckim ogródku jordanowskim

Mityng pływacki
W dniu 22 kwietnia br. na pływalni w
Strzelcach Opolskich odbył się I Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie.
Mityng został objęty Patronatem przez Starostę Strzeleckiego, zaś Patronem Honorowym
był Burmistrz Strzelec Opolskich. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnos prawnych.
Wszystkich zawodników trenerów i gości
przyjął p. Przemysł aw Zaleciński, dyrektor
CRWiS w Strzelcach Opolskich. Obiekt, na którym odbywały się zawody jest przygotowany w
pełni profesjonalnie dla takiej grupy zawodników, poruszający się na wózkach mieli zapewnioną specj alną windę umożliwiaj ącą wejście
do wody.
W mityngu uczestniczyło 28 zawodników
z DPS w Zawadzkiem, DPS w Kadłubie, ZSS w
Kadłubie i zaproszeni goście z ZSS w Opolu.
Pływacy startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 25 m dowolnym,
25 m grzbietem, 25 m klasycznym. Dla zawodników rozpoczynających przygodę z pływaniem
wyznaczono dystans 15 metrów, które można
było pokonać samodzielnie lub ze sprzętem pomocniczym. Najlepszy czas zawodów na dystansie 25 m dowolnym uzyskał reprezentant
Opola (0:19,47) wyprzedzając minimalnie reprezentanta Kadłuba (0:19,81).
Zaproszeni goście: p. Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, reprezentująca Starostę Strzeleckiego, p. Magdalena Żelazna – Sekretarz, reprezentująca Burmis trza S trzel ec

Zapraszamy wszystkich serdecznie w dniu 28.04.2013 r. w godzinach 14.00-17.00 na kolejny Dzień
Otwarty w KP PSP w Strzelcach Opolskich. Jak co roku czeka tam wiele atrakcji, a przede wszystkim:
przybliżenie specyfiki służby strażaka z możliwością zwiedzania obiektów naszej komendy,
ogłoszenie alarmu, wyjazd ćwiczebny, prowadzenie działań ratowniczych,
pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
pokazy sposobów ewakuacji poszkodowanych z pojazdów,
przejście przez namiot zadymiony dymem teatralnym, zademonstrowanie warunków pożarowych,
pokazy technik samoratowania strażaków z wysokości przy użyciu linki ratowniczej,
pokazy umiejętności strażaków podczas pokonywania pożarniczego toru przeszkód oraz wspinania przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni,
strażacy czytają dzieciom,
dla żądnych mocnych wrażeń - profesjonalna ścianka wspinaczkowa.
Przewidziano równiez szereg atrakcji skierowanych dla najmłodszych, mi.n. gry i zabawy zręcznościowe, zabawa wodą, zabawy świetlicowe dla maluchów lubiących wycinać i malować, oraz wiele
innych atrakcji przygotowanych przez naszych strażaków.

Turniej motoryzacyjny
Dnia 12.04.2013 reprezentacja CKZiU w
składzie Lorenz Daniel z IV tmt, Chowaniec Tomasz z IV tmt oraz Dawid Skóra z II tmtż uczestniczyła w Finale Wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W trakcie zawodów uczniowie ci musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną
(test z przepisów ruchu drogowego i hi storii
motoryzacji) jak i praktyczną. W skład konku-

Opolskich i Dyrektor CRWiS p. Przemysław
Zal eciński dokonali dekoracji zawodników.
Ekipy uczestniczące otrzymały także pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Uczestnicy mityngu wyrazili nadzieję, że
za rok będą mogli się tu spotkać ponownie w
równie pięknej atmosferze i może w jeszcze większym gronie.
Jako organizatorzy I Mityngu Pływackiego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pragniemy podziękować Panu Staroś cie,

Panu Burmistrzowi, Dyrektorowi i pracownikom CRWiS w Strzelcach Opolskich za bardzo
przychylne nastawienie do naszego pomysłu,
wsparcie i pomoc w organizacji tego typu zawodów w Strzelcach Opolskich.
Były to pierwsze ale mamy nadzieję, że nie
ostatnie zawody zorganizowane dla tej grupy
naszego społeczeństwa w Strzelcach Opolskich.
organiz ator zy:
Bem Roman, Biela Wiesław

rencji praktycznych wchodziły: jazda sprawnościowa motorowerem, obsługa motoru, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz jazda sprawnościowa samochodem. W ostatniej dyscyplinie
mistrzem okazał się Daniel Lorenz, który jednocześnie w klasyfikacji indywidualnej zajął III
miejsce. Cała drużyna zajęła IV miejsce a do
podium zabrakło 1 punktu. Drużynę przygotował Marcin Buszman.

